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UTTALELSE FRA FORELDRENE VED
HEIMDALEN BARNEHAGE OM

FORSLAGET OM NY BARNEHAGELOV

Barnehagen har 3 avdelinger, der 66 barn har plass. Vi fikk inn 36 svar fra foreldra.
De svarte på tre ulike spørsmål, der de hadde mulighet til å krysse av ja eller nei, og
evt. skrive noen kommentarer til. Disse kommentarene har vi nå sammenfattet her.

1. Betyr  det noe for deg og ditt barn at det er en førskolelærer på
avdelingen til barnet  ditt? (36 kryssa JA)

De ser om barnet utvikler seg normalt etter alder og tilrettelegger aktiviteter etter

alder. Mindre/dårligere oppfølgning.
Barna blir mer interessert i å lære
Syns absolutt det må være en førskolelærer på hver avdeling. De har mer kunnskap
enn en ufaglært person - skaper trygghet.
Er opptatt av at barna skal få et godt pedagogisk tilbud
Utdanningen de har betyr mye. De er stort sett meget god på ungene! Det er
sammensetningen som er viktig!
Barna blir ivaretatt av personell som har høy kompetanse og gir dem god pedagogisk
læring etter alder, interesser og kjønn
Det er positivt og nødvendig for kvalitetssikring av pedagogiske opplegg
Det er bra det er en lærer som har litt mer forståelse og innsyn om barnet og vet hva
som skal gjøres
Betyr mye for det arbeidet som blir gjort i barnehagen, betyr enormt mye at barnet
skal bli sett og for den individuelle oppfølgningen
Viktig med utdanna personal
Pedagogikk er viktig i barneoppdragelse, og det kan en førskolelærer. Personlig har
jeg fått mange gode råd fra førskolelærerne. TRYGGHET for begge parter. Men
førskolelærerne ivaretar barnets normale utvikling både fysisk, psykisk, sosialt, og
fanger opp evt. avvik.
Det er av stor betydning at det er faglærte som har ansvaret på avdelingene. De
faglærte kan lettere fange opp "unormaliteter" hos barna, og være en støtte for de
ufaglærte og foreldra.
Vi ønsker at kompetent personal tar seg av vårt barn, ikke personer uten kunnskap
om barn og barns utvikling og behov.
Tryggere på det pedagogiske innholdet.
Trygghet på pedagogisk oppfølgning.
Bør være minst en.
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2. Betyr det noe for deg og ditt barn at der blir flere barn på avdelingen
barnet ditt går i dag?  (36 kryssa JA)

Oppleves som negativt at flere barn må dele oppmerksomheten og tid til samme
voksne

Blir ikke så lett å ta hånd om når det blir så mange barn
Blir mindre tid til å ta seg av hvert enkelt barn
De får mindre oppmerksomhet fra voksne, mindre anledning til å trekke seg tilbake
om det skulle være behov for det.
Det blir trangere, slik at barna ikke får utfolde seg så mye som før.
Det blir da mindre tid til oppmerksomhet per barn og det er uheldig
Negativt
Det er allerede nok som det er!
Det blir mindre tid for mine barn fra de voksne og barn kan lett føle seg ensomme og
det blir mer bråk/støy med flere barn.
Barnet må forholde seg til flere noe som resulterer i blant anna redusert tillit,
reserverte barn og en mer tidkrevende og kanskje ikke en så god interaksjon mellom
barnet og den ansatte. Det vil bli mer utrygt. Hver enkelt barn trenger TID til
oppfølgning. Med flere barn vil dette bli et problem.
Flere barn gjør at personalet får mindre tid til hvert enkelt barn. Dette fører til at man
ikke kan følge opp barna så godt, og det kan lettere oppstå konfliktsituasjoner som
man ikke får løst på en tilfredsstillende måte.
Flere barn uten mer personale betyr at mitt barn får mindre oppmerksomhet og
oppfølging enn i dag.
Mindre oversiktlig, mindre oppfølgning, trygghet og omsorg for barna.
Dette medfører dessverre mindre voksenkontakt for barnet, og faren ved mindre
oppsyn er bekymringsfullt hos foreldrene.

3. Betyr det noe for deg og ditt barn at det får mindre areal både inne
og ute i barnehagen ? (36 kryssa JA)

De blir urolige/stressa. Vanskeligere for voksne å se om noe er galt.
Mindre areal mindre sted for barna å boltre seg i.
Men arealet er ikke det som skaper den viktigste kvalitet - det er det personalgruppe
som vet hva det driver med!
Barn har rett på gode lekemuligheter både inne og ute. Barnehagen er barnet sitt
oppholdssted store deler av dagen og det er viktig at denne er godt tilrettelagt for
trivsel og læring, slik vi voksne krever på våre arbeidsplasser.
Oppleves som negativt at de får mindre areal pr. barn å leke på
Barna treng det arealet som er i dag
Mindre plass vil kreve spissere albuer for barn og voksne i barnehagen, dette ønsker
jeg ikke. Vil skape konkurranse om oppmerksomhet i gruppa og av de voksne
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Barna vil ikke få utfolde seg nok, slik alle barn har behov for
Barna trenger den plassen dem har pr.i dag
mindre plass vil gi mer konflikter, irritasjon, uro og missnøye for barn og voksne.
Barnet trenger plass å bevege seg på, og utvikle seg på.
De minste barna leker ofte ikke så mye i lag og trenger ofte litt plass for å føle seg
komfortable. De eldre barna trenger mye plass for å få boltre seg fritt. Mindre plass
vil føre til flere konflikter og mindre komfort for barna.
Mindre areal pr. barn betyr mindre plass til utfoldelse, mer støy og forstyrrelser.
Det er allerede lite nok plass, barn trenger god plass til utvikling og lek i trygge og
stimulerende, utviklende områder inne og ute.
Mangelfull tumleplass vil hemme barnets mulighet for utfoldelse og kreativitet.

Andre kommentarer:
Det er viktig å fokusere på barns behov og de konsekvenser det kan resultere i
dersom her er mangler. Barn har individuelle behov. De er vår fremtid! Og det er vår
plikt å ivareta disse behova 100%. I dag bruker barnevernet i Norge barnehager som
"behandling" og for å ivareta barns inntresser der hver foreldrene ikke strekker til av
en eller annen grunn. Dersom kvaliteten på barnehagen reduseres - hva med disse
barna? (stimuli, oppfølgning, utvikling, oppdragelse er viktige element her).
Barnehagen er i dag en plass der foreldre kan levere barna og vite ar de får den
oppfølgning de trenger. Det at det er et faglært personale, gir en ekstra trygghet. De
faglærte vet hva barna trenger på de ulike stadier, og kan derfor følge opp barna, og
spesielt enkelte, som de ser trenger det!
Er vanskelig å svare på overnevnte krav, er villig til å fire på evt. konkrete krav, hvis
det kan gi billigere barnehage som allikevel kan være forsvarlig!
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